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STRINGING SERVICE OF
THE DUTCH DAVIS CUP TEAM

 

Stop met zagen,
hakken en kloven!

2



Grote collectie rackets,
voor jong en oud en van
recreatie tot competitie

1-dags bespanservice,
op de allermodernste
bespanmachine.

Vervang uw grip op tijd,
voor meer comfort.

We adviseren u een passend racket tegen een
scherpe prijs. Van veel rackets zijn ook test-
rackets beschikbaar, zodat u nog beter een
keuze kunt maken.

Van de voorzitter 
 

Beste leden, 

 
Zaterdag 18 juni is het feest bij 

tennisvereniging De Does! 

De tennisvereniging bestaat dit jaar 40 jaar, dus 

tijd voor een groot feest. Dit willen we vieren 

met zowel de huidige leden als alle oud leden. 

Zelf ben ik pas 1 jaar lid van de 

tennisvereniging, dus van mij zal je geen  

anekdotes horen, maar verderop in het clubblad 

vertellen leden en oud-leden hun verhaal. 

De feestcommissie is druk bezig om het 40 

jarige bestaan vorm te geven. In de uitnodiging 

staat het programma voor zaterdag 18 juni. Ken 

je oud-leden, neem ze mee, hoe meer zielen..... 

Vijf jaar geleden is het tennispark volledig 

vernieuwd en het park ziet er dan ook 

fantastisch uit en kan nog jaren mee.  Het 

onderhoud wordt met veel enthousiasme door 

een groep vrijwilligers gedaan. 

Net als de andere commissies, technische, 

jeugd, activiteiten en Open Toernooi werken zij  

hard en zo floreert de vereniging.  

Dit jaar proberen we veel zaken die nog 

opgepakt moeten worden op projectbasis in te 

vullen. De belangrijkste projecten zijn 

sponsoring, ledenwerfactie, vriendenloterij en 

club van honderd. Gelukkig is een aantal leden 

bereid om enkele projecten op te pakken. 

Al met al is tennisvereniging De Does een 

gezellige en actieve vereniging. We hopen dat er 

nog vele jaren getennist wordt op ons mooie 

park. 

Als voorzitter spreek ik de hoop uit dat we met 

vele leden en oud leden kunnen toosten op 18 

juni op het 40 jarig bestaan in onze tennisclub. 

Tot 18 juni! 

 
 

Leo Engels 
Voorzitter TV de Does 
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Interview met Uup Veenland 
 

Uup, jij bent erelid en vanaf het 

begin bij de club betrokken. Weet je 

nog hoe de club werd opgericht? 

Ja, dat was in 1976. Tennis was in 

opkomst, iedereen wilde tennissen 

en natuurlijk het liefst in de buurt. Er 

waren toen wat mensen, waaronder 

Peter Hofstede en ikzelf die al bij een 

vereniging tenniste. Peter heeft toen 

het initiatief genomen en met goede 

mensen om zich heen, Edu Waller 

Diemont (ambtenaar bij de 

gemeente Angerlo) en Joop Ebbers 

(aannemer), Gerrit Hupkes, Theo 

Thijssen en Lennie van de Berg is hij 

naar burgemeester Cornielje gestapt. 

Ook die, en de secretaris, Jan 

Mullink, tennisten en zagen het wel 

zitten. De oprichtingsvergadering 

was in februari en in juni kon het 

eerste toernooi gespeeld worden op 

twee matecobanen. 

Wat was er zo bijzonder aan die 

beginperiode?  

Wat zo leuk was complete families  

werden lid, met kinderen en al. Het 

was voornamelijk import, met af en 

toe een echte Giese familie. Maar 

omdat iedereen met kinderen en al 

naar de banen kwam werd er ook 

een zandbak gemaakt. We hadden 

nog geen clubhuis, maar de caravan 

van Aad Dekkers en een zandbak. 

Later werd de caravan vervangen 

door een bouwkeet, die heeft er 

jaren gestaan.  

Dus toen was er een echte kantine? 

Ja, en de eerste kantinebaas dat was 

Kobus Bernds, een legendarisch 

figuur met soms een wat kort lontje, 

maar een klein hartje. We groeiden 

als vereniging hard en toen kwamen 

er drie gravelbanen bij en moesten 

er toiletruimtes en douches komen. 

Die zijn toen tegen de GSV 

kleedkamers aangebouwd en later is 

de kantine gebouwd. Ieder jaar 

gebeurde er wel wat in die tijd. Dat 

was best enerverend.  

Wie waren de tennissers in die 

dagen, die meededen met 

clubkampioenschappen en 

competitie? 

Nou, dat waren er in het begin niet 

zoveel. Wat ik me kan herinneren is 

dat Harry van Aalst bijna altijd de 

clubkampioenschappen won. Ook de 

familie Strikwerda en Jan Wouters en 

mijn eerste vrouw Lennie konden 

goed tennissen, maar dat waren er 

ongetwijfeld meer.  

Wat zie je in de loop van de tijd 

veranderen? 

In het begin bleven vaak alleen de 

mannen hangen in de kantine, maar 

tegenwoordig blijven ook de dames 

lekker aan de bar een wijntje 

meedrinken. Wat je ook ziet is dat de 

twintigers en dertigers niet meer 

tennissen (druk, druk), en dat is wel 

een groep die je nodig hebt om te 

blijven bestaan.  

Ik wens de club een goede, gezonde 

toekomst toe en veel tennisplezier ! 
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Vidistri | Vidi-Touch International B.V.  
T 026 3618232 | verkoop@vidistri.nl
www.vidistri.nl | www.vidi-touch.eu

Alles-in-één gemak 
        met Vidi-Touch

Interactief naar een hoger niveau! Vidi-Touch is een Full HD LCD/LED 
monitor met ingebouwd Audio systeem. Vidi-Touch is Plug and Play 
met uw computer. 

Door het ingebouwde luidsprekersysteem en diverse aansluit-
mogelijkheden is Vidi-Touch uiterst gebruiksvriendelijk en 
geschikt voor ieder klaslokaal. 

Leverbaar in 47, 55, 65 en 82 inch.   





DOWN
EFFECT
UP& Bevestiging Vidi-Touch

De Vidi-Touch kan in de meest veeleisende ruimte 
eenvoudig geïnstalleerd worden met de standaard 
meegeleverde wandmontage of op een mobiel onderstel. 
Hiervoor zijn verschillende bevestigingsmogelijkheden 
leverbaar. Scan de OR-code voor meer informatie.

VIDISTRI_ADV_244x168mm.indd   1
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Een kijkje in het verleden 
 

Op 10 februari 1976 heeft een groepje 

enthousiaste tennissers besloten om in Giesbeek 

een tennisclub op te richten. Een van de eerste 

leden is ons erelid Uup Veenland. Hij vertelt zijn 

verhaal in deze jubileum uitgave.  

In zeer korte tijd heeft de groep gesprekken 

gevoerd met het toenmalige college van de 

Gemeente Angerlo en na wat heen en weer 

gepraat over de locatie is besloten om het park 

naast GSV’38 te plaatsen.  

In juni van datzelfde jaar konden de eerste 

wedstrijden al gespeeld worden op de twee 

matecobanen! 

De openingshandelingen werden verricht door 

burgemeester Cornielje, die met de fanfare en 

de eerste leden van de tennisclub vanaf het 

Schop naar de tennisbanen was gelopen. Dat 

was nog eens een intocht! De film is trouwens te 

zien op onze facebook pagina 

https://www.facebook.com/tvdedoes/ 

Al gauw werd gestart met het bouwen van een 

clubgebouw, groeide de club en waren twee 

banen niet meer genoeg.  

 

 

 

 

 

 

 

Er is toen besloten om op de matecobanen een 

kunstgrasveld aan te leggen, zodat daarop ook ’s 

winters gespeeld kon worden. Aan de andere 

kant kwamen drie gravelbanen. Op een gegeven 

moment telde de club over de 500 leden! 

Een van de eerste tennistrainsters was Stasja 

Scheepstra. Stasja komt nog steeds kijken bij 

het vrijdagochtend damescompetitieteam tijdens 

de wintercompetitie in Zevenaar en geeft nog 

altijd tips en trics. Vele trainers zijn gevolgd en 

nu hebben we Erwin Koop, die zowel onze jeugd 

als onze senioren vol enthousiasme les geeft. 

Lees zijn verhaal verderop in dit blad.  

Toen de gemeente Angerlo door gemeentelijke 

herindeling bij de gemeente Zevenaar kwam 

moesten de verenigingen worden geprivatiseerd. 

De gemeente Zevenaar wilde af van het 

baanonderhoud en de verhuur van 

clubgebouwen. Om de banen en ook het clubhuis 

over te nemen is de Stichting TV de Does 

opgericht. De onderhandelingen hebben menig 

zweetdruppeltje gekost en al met al hebben we 

nu één baan minder, geen gravel of grasbanen 

meer maar smash courtbanen en een geheel 

gerenoveerd clubhuis. Wauw.  

Er is veel gebeurd in die veertig jaar en vele 

leden van het eerste uur zijn uitgevlogen naar 

elders. Toch zijn er nog steeds heel trouwe leden 

die meer dan 25 jaar lid zijn. Zij worden op 18 

juni extra in het zonnetje gezet.  

Kom dus zaterdag 18 juni, doe mee, laat je zien 

of horen, zo maken we er een fantastische dag 

van.  

Carla Koers 
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VELDMAN SPORT
HERKENT U DIT?

 BRANDENDE VOETEN

 EEN OVERBELASTE ARM

 OVERMATIG TRANSPIREREN

 ZACHTE TENNISBALLEN

 PIJNLIJKE KRAMPACHTIGE HANDEN

 GEEN GRIP OP HET RACKET

 KROMME, PIJNLIJKE OF ZELFS          

 BLAUWE TENEN

 LAST VAN DE ZON

 EEN BEZWEET VOORHOOFD

 LAST VAN DE KNIEËN

 BLAREN ONDER DE VOETEN

 IRRITATIE AAN DE POLS

 NATTE BEZWETE KLEDING

 WEGGLIJDEN OP HET TENNISVELD

 HAREN IN HET GEZICHT

 ZERE ELLEBOOG

DE OPLOSSING? KOM BIJ ONS LANGS

Rozendaalselaan 7 6881 KX Velp 
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10 jaar bij TV de Does gekeken door mijn 

ogen… 
Dik 10 jaar geleden kwam ik voor het 

eerst bij TV de Does. We waren 

verhuisd naar Giesbeek en ik ben 

gelijk lid geworden. Ik had 

aangegeven bardienst te willen 

draaien. Mijn eerste bardienst was 

tijdens een competitieavond en dat 

werd meteen een heel gezellige 

avond. Zo volgden er gelukkig nog 

meer.  

Mijn geluk was dat ik al enige 

tenniservaring had en een balletje 

mee kon spelen. Sandra W.D. kwam 

spontaan bij ons thuis om te vragen 

of ik een keertje in zou willen vallen 

als ze iemand nodig hadden. 

Uiteindelijk ben ik in het mix team 

gaan spelen en dat doe ik nog met 

super veel plezier . We hebben een 

aantal jaren tijdens de thuisspelende 

dagen zelfs een Italiaans driegangen 

diner gehad, verzorgd door onze 

Ciro. Dit heb ik altijd speciaal 

gevonden, heerlijk en uniek. 

In diezelfde periode ben ik de 

jeugdcommissie ingegaan en al snel 

werd ik voorzitter van de 

jeugdcommissie. We hadden destijds 

80 leden, waarvan 18 jeugdleden.  

De jeugdcommissie werd 

langzamerhand in een nieuw jasje 

gestoken en er kwamen nieuwe 

activiteiten en flink wat nieuwe 

jeugdleden bij. Wat jeugdtennis 

betreft is er in die periode heel veel 

veranderd. Er kwamen andere 

veldgroottes en verschillende type 

ballen. Dit op basis van leeftijd en 

sterkte. 

Uiteindelijk heb ik mij 6 jaar actief 

ingezet voor de jeugd samen met 

een groot aantal jeugd-

commissieleden. Ik vond het heerlijk 

als ik allemaal stralende en vrolijke 

koppies zag op de baan. Daar doe je 

het voor! 

Er gebeurde veel bij TV de Does. Een 

bijzondere ervaring voor mij was dat 

ik tijdens de opening van de nieuwe 

banen volledig onverwacht moest 

spelen in de demonstratie wedstrijd. 

Ik mocht (lees moest) samen met 

Robin Haase tegen de 2 trainers Luuk 

en Mandy spelen. Het ging hard en 

mega snel, maar de ervaring was 

leuk en absoluut bijzonder. 

Zo zijn er nog meer bijzondere 

ervaringen. Van gezellige 

feestavonden tot spannende 

wedstrijden. Met 25 man liepen we 

als verkleedde tennisbal mee aan de 

carnavalsoptocht. We deelden 

briefjes uit en maakten ludiek 

kenbaar dat we nieuwe banen 

hadden. En we doen nog steeds ieder 

jaar met zeer veel plezier mee aan 

de carnavalsoptocht in Giesbeek. Het 

is altijd weer gezellig!  

Een aantal jaren geleden is er weer 

een open toernooi gekomen wat 

ieder jaar weer super geslaagd en 

uitermate gezellig is. Dit is een echte 

aanvulling voor de vereniging. 

Er zijn veel vrijwilligers die zich 

inzetten voor veel verschillende 

dingen en activiteiten. Uiteindelijk 

maak je met z’n allen een vereniging 

tot wat zij is.  

Een hele sportieve groet, 

Sabine Salomons 
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Jubileumjaar TV de Does 

 

Beste leden van TV de Does, 

Ten eerste wil ik jullie van harte feliciteren met 

het mooie jubileum, 40 jaar TV de Does ! 

Ik ben nog geen 2 jaar actief binnen de Does als 

tennistrainer, maar heb mij vanaf het begin 

meteen welkom gevoeld. Ik vind de Does een 

leuke en gezellige vereniging met een mooie 

ligging, prachtig clubhuis en prima banen. Maar 

bovenal, heel erg leuke jeugd- en seniorleden ! 

Tijdens een willekeurige dinsdagavond zijn alle 

banen bezet, wordt er stevig gestreden voor elk 

punt, gaan rond 22.00 uur de lichten uit en gaat 

de bar los. Dan zit ik even na te praten en zie 

dat er Italiaanse worsten boven tafel komen, 

gesmeerde toastjes en ondefinieerbare bruine 

cognacachtige sterke (Italiaanse) Schlibowiets of 

zoiets. En als het uiteindelijk een uurtje of half 2 

is geworden, waarbij de frituur ook nog even aan 

geslingerd wordt, dan is het tijd voor “de laatste 

ronde”. Kortom op en naast de baan vooral 

gezelligheid ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen een vereniging is er altijd wel een 

geschiedenis met mooie (sterke…)  verhalen 

“weet je nog toen…”. Laten wij met elkaar dit 

jaar zelf geschiedenis schrijven, zodat onze 

huidige jeugd later kan zeggen: “weet je nog 

toen we 40 jaar bestonden….. toen liep er een 

rood mannetje rond met een tennisracket op 

zondagochtend tijdens de World Tour…. 

Voor iedereen heel veel plezier en graag tot 

ziens ergens in dit jubileumjaar met het 

jubileumtoernooi en jubileumfeest en de nodige 

jubilarissen ! 

Met sportieve tennisgroet, 

Erwin Koop 

Trainer TV de Does 
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Deze pas geeft u bij aankopen van  10,- een korting van 20%
Een korting van 15%

Een korting vana 10%

HET KLINKT AL 
LEKKERDER

12



Meentsestraat 1 
Giesbeek 

Restaurant ‘t Muldershuus
“Het Leukste Restaurant van Gemeente Zevenaar!”

LUNCH & DINER

info@muldershuus.nl
www.muldershuus.nl
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Foto impressie 
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Omnithera Fysiotherapie, 

Tennisvereniging De Does en GSV’38 

samen in beweging 
 

Voetbalvereniging GSV’38 zet de 

deur van haar verzorgingsruimte 

verder open. Samen met Omnithera 

Fysiotherapie zal er iedere 

maandagavond  voor zowel sporters 

als niet-sporters een inloopspreekuur 

zijn van 18.45 tot 19.30 uur. Dit 

inloopmoment zal plaatsvinden in de 

moderne verzorgingsruimte van de 

voetbalvereniging GSV’38 aan de 

Meentsestraat 109. 

Tennisvereniging De Does heeft zich 

als buurman van GSV ’38 

aangesloten bij deze formule. 

Niet alleen voor de tennisser of 

voetballer maar … bent u fietser, 

wandelaar, hardloper, zwemmer, 

voetballer of helemaal geen sporter? 

Voor iedereen staat de deur open! 

Het advies over uw 

blessurebehandeling is geheel 

vrijblijvend en gratis. 

Mocht er een behandeling nodig zijn, 

dan komt u daarvoor in de praktijk 

van Omnithera Fysiotherapie en 

worden er verdere afspraken 

gemaakt. Er is geen wachtlijst en het 

contact met de fysiotherapeut is heel 

persoonlijk. Kortom: vrijblijvende 

voorlichting, meteen resultaat en 

verdere instructies voor een tevreden 

en gezonde sporter. En dat helemaal 

gratis! 

 

 

Mocht U niet op het inloopspreekuur 

kunnen komen mail dan uw vraag 

naar info@omnithera.nl ,wij zullen 

uw vraag zo spoedig mogelijk 

beantwoorden. 

 

Samen bewegen, samen werken aan  

gezondheid  !! 

Tennisvereniging De Does 

gefeliciteerd met jullie Jubileum, 40 

jaar jong, volop in beweging!! 

 

Omnithera Fysiotherapie 

Erik Poot      Rik Verstegen. 
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Ook dit seizoen is weer mede mogelijk gemaakt
 door onze sponsoren en adverteerders!

Kwaliteit in nieuw- en verbouw,

WWW.EBBERSGIESBEEK.NL
0313-631474

renovatie en onderhoud sinds 1932

Rozendaalselaan 7    Velp      026 - 3619010   
Veldman Sport is onderdeel van de Ter Hoeven Groepwww.veldmansport.nl

Tuin Concept

www.tuinconcept.com          06-23739913

Heel erg bedankt voor jullie steun!!

Lankhorsterstraat 25a, 7234 ST Wichmond
Telefoon: (0575) 46 35 07 / 06 - 55 860 430

(0313) 63 16 18 Fax: (0575) 46 55 13 
info@gebr-arends.nl

www.gebr-arends.nl

tuinarchitektuur
aanleg en onderhoud

groenvoorziening / renovatie
sierbestrating binnen / buiten

voor- en najaarsbeurt

KLUS HET HELE JAAR TOT 20% VOORDELIGER

MET DE KORTINGSPAS VAN EBBERS GIESBEEK
Deze pas geeft u bij aankopen van  10,- een korting van 20% op verf, behang en deuren. 

Een korting van 15% op laminaatvloeren en maatwerk zonwering. 
Een korting van 10%  op alle dierbenodigdheden, electra, gereedschap, hengelsport artikelen, hout, 

ijzerwaren, plaatmaterialen, sanitair, tuin- en overige artikelen.

Een compleet assortiment 
doe het zelf- en hengelsportartikelen

Openingstijden:
maandag: 13.00 uur - 18.00 uur

dinsdag t/m vrijdag: 08.30 uur - 18.00 uur
vrijdag koopavond tot 20.00 uur
zaterdag: 08.30 uur - 17.00 uur

Meentsestraat 93, 6987 CL Giesbeek
Tel.: 0313 - 631502 • Fax: 0313 - 632477

info@ebbersdoehetzelf.nl • www.ebbersdoehetzelf.nl 

        

  

wenst alle tennissers een zeer warm seizoen toe        

 

              ook een prima idee voor uw party, buurt of bedrijfsfeest   

                            bel of mail ons voor informatie! 

                        +31630968184    ijsenijskoud@kpnmail.nl 

THE OFFICIAL 
STRINGING SERVICE OF
THE DUTCH DAVIS CUP TEAM

Vidistri | Vidi-Touch International B.V.  
T 026 3618232 | verkoop@vidistri.nl
www.vidistri.nl | www.vidi-touch.eu

Alles-in-één gemak 
        met Vidi-Touch

Interactief naar een hoger niveau! Vidi-Touch is een Full HD LCD/LED 
monitor met ingebouwd Audio systeem. Vidi-Touch is Plug and Play 
met uw computer. 

Door het ingebouwde luidsprekersysteem en diverse aansluit-
mogelijkheden is Vidi-Touch uiterst gebruiksvriendelijk en 
geschikt voor ieder klaslokaal. 

Leverbaar in 47, 55, 65 en 82 inch.   





DOWN
EFFECT
UP& Bevestiging Vidi-Touch

De Vidi-Touch kan in de meest veeleisende ruimte 
eenvoudig geïnstalleerd worden met de standaard 
meegeleverde wandmontage of op een mobiel onderstel. 
Hiervoor zijn verschillende bevestigingsmogelijkheden 
leverbaar. Scan de OR-code voor meer informatie.

VIDISTRI_ADV_244x168mm.indd   1

 

De BioBriket is een niet fossiele, hernieuwbare,
gerecyclede brandstof. Voor de productie van
de  BioBriket worden geen bomen gekapt.

De grondstof voor de BioBriket bestaat uit
schoon en droog zaagsel uit productie van
hardhouten kozijnen en trappen.
Uw kachel, allesbrander of openhaard stoken
op de BioBriket biedt u vele voordelen ten
opzichte van gekloofd hout.

De BioBriket is de brandstof
van de toekomst!

Stop met zagen,
hakken en kloven!

Ayurveda

Fysiotherapie

Alternatieve
Geneeswijzen

 

Meentsestraat 1 
Giesbeek 

Restaurant ‘t Muldershuus
“Het Leukste Restaurant van Gemeente Zevenaar!”

LUNCH & DINER

Aannemersbedrijf
H.L. van den Boom

Giesbeek • Tel. 0313 - 63 21 41 • www.hlvandenboom.nl

Bloemen Decoraties
en 

Kadoartikelen
Marion Verstege - Tinnenveld

Meentsestraat 68,  6987 CP  Giesbeek

Openingstijden:
Wo. t/m Do. 9.00 - 12.30 uur / 13.00 - 18.00 uur

Vrijdag 9.00 12.30 uur / 13.00 - 19.00 uur
Zaterdag 9.00 - 16.00 uur

 

scheepvaartbedrĳf 
van den berg vof
‘M.B.S. ARGUS’

0 3 1 3  -  6 3  2 3  6 4  /  + 3 1  6  5 3  6 6  2 3  7 4
m b s - a r g u s @ h o t m a i l . c o m

Recreatiepark Restaurant Bowling en indoorspeeltuin

deelnemers
“club van 100!”
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De Kommensaal Giesbeek Open 

2016 
 

 

Week 26 is de week van het Open 

Toernooi. Voor de komende jaren 

hebben we De Kommensaal uit 

Lathum als hoofdsponsor 

gecontracteerd. We zijn hier heel blij 

mee en hopen met jullie en vele 

spelers uit de omgeving weer een 

prachtig toernooi te hebben vanaf 

maandag 27 juni.  

 

 

 

Op toernooi.nl kun je je opgeven, 

http://www.toernooi.nl/sport/tourna

ment.aspx?id=92D44D53-21E0-

463C-86EB-070977096B2C, neem je 

tennisvrienden van andere 

verenigingen ook mee, wij zorgen 

weer voor een gezellig toernooi, met 

mooie (geld)prijzen voor de winnaars 

en een leuke verloting en veiling voor 

alle deelnemers.  
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---COLOFON--- 
 

T.V. de Does – verenigingsnummer 14084 

Landaansestraat 1A, Giesbeek (geen postadres/zie secretaris)       (0313) 63 11 05 

 
 

Bestuur vereniging 
 

Voorzitter Leo Engels voorzitter@tvdedoes.nl - 

Secretaris vacature secretaris@tvdedoes.nl  

    
Penningmeester Nanning Boerma penningmeester@tvdedoes.nl (06) 41 00 00 68 

    

Bestuurslid Roel Nordsiek jeugd@tvdedoes.nl (06) 22 20 01 68 

Bestuurslid Ciro Miceli kantine@tvdedoes.nl (0313) 63 18 03 

 

Technische  commissie 

Ingrid Hoek (voorzitter, competitieleider) 

 
(0313) 63 27 86 

 

Jeugdcommissie 

 

Roel Nordsiek (voorzitter) 

 

jeugd@tvdedoes.nl (06) 22 20 01 68 

 
 

 Kantinecommissie 
Ciro Miceli (voorzitter) 

   kantine@tvdedoes.nl  

 

 
(0313) 63 18 03 / 0645622298 

Redactiecommissie 

Carla Koers (eindredactie) 
 

redactie@tvdedoes.nl 

 

(06) 22 23 66 53 

   

 Ledenadministratie   

Claire o ‘Donovan 
 
 

ledenadministratie@tvdedoes.nl 

 

 
(06) 11 15 72 11 

Activiteitencommissie/Open  Toernooi  Commissie 
Carla Koers (voorzitter) activiteiten@tvdedoes.nl (0313) 63 06 61 

Ingrid Hoek  (0313) 63 27 86 

Sandra van Dellen  (0313) 63 17 41 

Jolanda Beer 

Govert Koers (OTC) 

Willy van Haren (OTC) 

Bob Mallisse (OTC) 

 (0313) 63 16 25 

 

Bestuur stichting 
 

Voorzitter Nanne van Dellen voorzitter.stichting@tvdedoes.nl (0313) 63 17 41 

Secretaris Nanne van Dellen secretaris.stichting@tvdedoes.nl (0313) 63 17 41 

Penning- Eddy Witjes  (0316) 63 15 92 
meester  penningmeester.stichting@tvdedoes.nl 

Bestuurslid Bob Mallisse sponsoring@tvdedoes.nl (0313) 63 21 16 
 

Baan en beheercommissie  
André Rouwhorst (ploeg 1) (0313) 63 19 20 

Wally Ruis (ploeg 2)  
Nanne Kampstra (ploeg 2) (0313) 63 16 57 

Nanne van Dellen (contactpersoon gemeente) (0313) 63 17 41 

 

Clubtrainer(s) 
 

Erwin Koop trainer@tvdedoes.nl (06) 10 75 17 02 

Tennis-Solution  (06) 28 12 36 23 

 

Ledenadministratie Rabobank NL69RABO0321659058 t.n.v. TV de Does 
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Ayurveda

Fysiotherapie

Alternatieve
Geneeswijzen
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: Landaansestraat 1a, 6987 EK, Giesbeek

 

Accountancy   Belastingadvies   Human Resource Services 
 

It-Audit & Procesmanagement    Online boekhouden 

20


